
اليمن تنجح يف تقديم أروع بطوالت كأس الخليج

رئيس الجمهورية يكرم أبطال »خليجي20«
كتب : أحمد عبدالعزيز

¿ بح�صور فخامة االخ علي عبداهلل �صالح 
رئي�س اجلمهورية رئي�س املوؤمتر ال�صعبي 

العام وقيادات من خمتلف اجهزة الدولة 

وم�صئويل وقياديني يف االجهزة الريا�صية 

اخلليجية، اختتمت م�صاء اأم�س بالعا�صمة 

االقت�صادية والتجارية عدن بطولة كاأ�س 

اخلليج العربي لكرة القدم يف ن�صختها 

الع�صرين »خليجي20« والتي ا�صت�صافتها 

بالدنا يف حمافظتي عدن واأبني خالل الفرتة 

من 22نوفمرب - 5دي�صمرب، وذلك باقامة 

املباراة النهائية على كاأ�س البطولة بني 

الكويت وال�صعودية والذي فازت به االأوىل 

بهدف وحيد دون مقابل.

وق���دم ف��خ��ام��ة رئي�س 

اجلمهورية كاأ�س البطولة 

وامل��ي��دال��ي��ات الذهبية 

ملنتخب دول���ة الكويت 

يف اح��ت��ف��ال��ي��ة رائ��ع��ة 

ي�صاً  ا �صملت  بهيجة  و

تقليد امليداليات الف�صية 

لو�صيف البطل املنتخب 

ال�����ص��ع��ودي، واجل��وائ��ز 

االخرى منها كاأ�س لالعب 

الكويتي بدر املطوع الذي 

اح���رز ث��الث��ة اأه����داف يف 

البطولة، وكاأ�صي اأف�صل 

الع��ب واأف�����ص��ل حار�س 

يف البطولة والتي ذهبت اي�صاً للكويتي 

فهد العنزي واحلار�س نواف اخلالدي، 

اىل جانب تكرمي حكام املباراة واملراقبني 

..كما ح�صلت ال�صعودية على جائزة اللعب 

النظيف..

وا���ص��ت��ط��اع��ت ال��ي��م��ن م���ن خ���الل ه��ذه 

البطولة ان حتقق كامل درجات النجاح 

يف اال�صت�صافة والتنظيم، بح�صب مراقبني 

و�صحفيني واجهزة اعالم عربية وخليجية، 

التي  ال�صلبية  التوقعات  بعك�س بع�س 

م��ن �صحف وو�صائل  البطولة،  �صبقت 

اعالمية عربية وخليجية روجت لعدم قدرة 

اليمن على ا�صت�صافة البطولة ب�صبب عدم 

جاهزيتها يف املن�صاآت واملرافق االيوائية، 

االأم��ر الذي فتح االأب��واب بامكانية الغاء 

البطولة او تاأجيلها او نقلها اىل دول��ة 

اخ���رى.. غري ان اجلهود اجل��ب��ارة التي 

تقدمها وتبناها فخامة رئي�س اجلمهورية 

اأف�صت اىل اق��ام��ة البطولة يف موعدها 

ومكانها املحددين لتتحول تلك ال�صورة 

ال�صلبية لليمن اىل مائة وثمانني درجة 

ايجابية ل��دى امل�صاركني يف ه��ذا احلدث 

خليجيني وعراقيني منذ حلظة و�صولهم 

قبيل انطالق »خليجي20« وحتى اليوم 

اخلتامي يف البطولة.

ي�صار اىل ان بطولة كاأ�س اخلليج لكرة 

القدم »خليجي 20« انطلقت مناف�صاتها 

يف ع��دن واب��ني يف ال��ث��اين والع�صرين من 

ال�صهر امل��ا���ص��ي مب�صاركة جميع دول 

اخلليج واليمن وال��ع��راق، ومت تق�صيم 

املنتخبات اىل جمموعتني �صمت االأول 

اليمن وال�صعودية والكويت وقطر يف حني 

�صمت الثانية منتخبات االمارات والعراق 

والبحرين و�صلطنة عمان، وت��اأه��ل من  

املجموعة االأوىل اىل الدور الثاين منتخبي 

الكويت وال�صعودية وعن 

الثانية العراق واالمارات 

حيث خ�صرا مواجهتهما 

عة  ملجمو ا منتخبي  م��ع 

االأوىل ل��ي��ت�����ص��ن��ى ب��ذل��ك 

لالأزرق الكويتي واالأخ�صر 

ال�صعودي خو�س املباراة 

ال��ن��ه��ائ��ي��ة ال��ت��ي اآل���ت اىل 

يت  لكو ا منتخب  ت�صمية 

ب��ط��اًل ل������»خ��ل��ي��ج��ي20« 

ل��ي��ح��ق��ق ب����ذل����ك ل��ق��ب��ه 

العا�صر »رق���م قيا�صي« 

يف ه��ذه البطولة وتخ�صر 

ال�صعودية التي فازت من 

قبل بالكاأ�س ثالث مرات.

وانطلقت البطولة االأوىل لكاأ�س اخلليج يف 

27مار�س 1970م يف دورة البحرين وفازت 

بها الكويت مب�صاركة ال�صعودية وقطر قبل 

ان تلحق بهم االم��ارات و�صلطنة عمان يف 

البطولة الثانية، قبل ان ت�صهد البطولة 

ال�صاد�صة ع�صر م�صاركة اليمن للمرة االأوىل، 

وعودة العراق للبطولة يف الدورة التالية 

لها والتي حملت الرقم )17( والتي اأقيمت 

يف دولة قطر.

ومتتلك الكويت ن�صيب االأ�صد يف احراز 

البطولة التي فازت بها ع�صر مرات )ن�صفها( 

مقابل ثالث مرات للعراق ومثلها لل�صعودية 

ومرتني لقطر وم��رة ل��الم��ارات وبطولة 

واحدة اي�صاً ل�صلطنة عمان كانت يف ال�صنة 

املا�صية التي ا�صت�صافتها ال�صلطنة، بينما 

يبقى منتخبا البحرين واليمن الوحيدان 

بدون القاب يف انتظار فر�صة قادمة العتالء 

من�صات التتويج والفوز باللقب اخلليجي 

الغايل.۹

الكويت تظفر 
بالذهب 

والسعودية 
وصيف البطل
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اال�صرتاكات واالعالنات يتفق ب�صاأنها مع االإدارة

أسعار االشرتاكات:
¿ ال�صركات واملوؤ�ص�صات االأجنبية »200«دوالر

¿  ال�صركات واملوؤ�ص�صات اليمنية »500«ريال
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م�صت�صفى �صبال�س متفرع من �صارع الزبريي..

تليفون: )466128-466129(

فاك�س: )208933(- �س.ب: )3777(

االثنين : 6 / 12 / 2010م - الموافق :30 / ذو الحجة / 1431هـ - العدد )1532(

Monday - 6 Dec. 2010 - Issue: (1532)2متابعات


